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Segons la Vida coetània, autobiografia projectada i dictada
probablement per Llull a París l’any 1311, Llull es va estar a Roma des
del mes d’abril de 1287 fins a ben entrat l’any 1288. Aleshores, es va
dirigir cap a París, on hauria d’haver arribat durant el darrer trimestre
de 1288 i s’hi va estar fins a finals de 1289. Durant aquesta primera
estada del mallorquí a París va començar a escriure el Llibre de
meravelles, la segona i darrera novel·la de Llull, que hauria enllestit
segurament abans d’arribar a Montpeller l’any 1290.

En el Llibre de meravelles, el Doctor Il·luminat presenta una reeixida i equilibrada mescla de nov el·la i recull

enciclopèdic dialogat. El protagonista, Fèlix, abandona el seu pare per tal de cercar el coneixement de Déu

en la creació i  en l’experiència dels  div ersos  personatges  amb què es  v a topant  en el decurs  del seu

recorregut.  Les  trobades  amb ermitans,  cav allers,  clergues,  dames,  Blaquerna o amb les  f antàstiques

bèsties del llibre setè i altres situacions semblants se succeeixen en un locus amoenus,  equiv alent  al del

Llibre del gentil que, segons el pensament de Llull, af av oria la conv ersa i el creixement intel·lectual de les

persones.  Aquest  escenari  harmònic,  on el  protagonista es  merav ella  i  soluciona les  sev es  inquietuds

intel·lectuals,  actua de contrapunt  del bosc:  un lloc inhòspit,  f osc i perillós;  on neix  el pecat,  on Fèlix  és

temptat, on es desenv olupen les intrigues de Na Renard, i on també els homes purs com Blaquerna, que

estimen i coneixen realment Déu, demostren la sev a f ortalesa i el seu coratge.

La nov el·la es div ideix en deu llibres: de Déu, dels àngels, del cel, dels elements (amb un bon nombre de

ref erències  meteorològiques),  de  les  plantes,  dels  metalls,  de  les  bèsties  (un  regiment  de  prínceps

al·legòric  amb  ressons  de  la  satírica  nov el·la  f rancesa  Roman  de  Renard  i  amb  reelaboracions  f orça

interessants del Calila e Dimna i altres obres d’origen oriental com les Mil i una nits o el Barlaam e Josafat),

de l’home, del paradís i de l’inf ern. A més d’un pròleg i d’un epíleg (en què mor el protagonista i apareix un

segon Fèlix,  símbol de l’af any  etern de coneixement i que ha estat interpretat com una cristianització del

mite de l’ocell Fènix) ,  que, respectiv ament,  emmarquen i solucionen la història.  L’originalitat  del Llibre de

meravelles, que l’alluny a def initiv ament dels tractats acadèmics mediev als, rau en la tria i en la disposició

literària dels continguts (al costat, òbv iament, de l’ús del v ulgar). Dels deu llibres de què consta la nov el·la,

només  els  dos  primers  (sobre Déu i els  àngels) i  els  dos  darrers  (sobre el paradís  i  l’inf ern) es  poden

considerar estrictament teològics. Dels altres sis, quatre pertany en a l’àmbit de la f ilosof ia natural (III-VI),

un és un regiment de prínceps (VII) i l’altre és un complet i acurat estudi de l’home des del punt de v ista de

la sev a especif icitat com a única criatura constituïda de matèria i d’esperit (VIII).

El  Llibre  de  meravelles  v a  ser  escrit  en  l’edat  d’or  de  l’enciclopedisme  mediev al.  L’ef erv escència

enciclopèdica del  segle XIII  v a ser,  tanmateix,  el  f ruit  d’una llarga tradició que v a arrencar amb l’obra

d’alguns autors llatins de la f i de l’imperi com Varró i Plini el Vell,  amb les sev es popularíssimes Històries

naturals  (Historiae naturale).  Cap a la  f i  del  segle  XIII  algunes  d’aquestes  obres  v an començar  a  ser

moralitzades  i  traduïdes  a les  llengües  v ulgars  i  es  v an començar a escriure les  primeres  mostres  en

v ulgar.  Com  que  Llull  v olia  adreçar-se  més  av iat  a  un  públic  no  univ ersitari,  presentant  la  sev a

metodologia com una enciclopèdia simplif icada, aconseguia legitimitzar i f er reconeixible per al gran públic

l’abast i les pretensions de la sev a obra. Tanmateix,  aquesta nov el·la no v a ser pas la primera obra amb

v oluntat  enciclopèdica  de  Llull,  ni  en  v a  ser  la  darrera.  Abans  hav ia  escrit  obres  com  el  Llibre  de

contemplació i la Doctrina pueril (centrada en la f ormació dels jov es) i el 1295 v a enllestir l’Arbre de ciència

(magna síntesi dels coneixements humans a partir de l’Art).

De tota manera, com acostuma a passar amb el mallorquí, cal tenir en compte que aquesta tria és un mitjà

i  no  pas  una  f inalitat.  El  Llibre  de  meravelles  pràcticament  no  es  pot  comparar  a  cap  altra  de  les

enciclopèdies  mediev als,  ni  per  la  disposició dels  continguts,  ni  per  l’abast  temàtic,  ni  tan sols  per  la

concepció doctrinal i metodològica de l’obra. Llull es limita a of erir els coneixements necessaris per arribar

al judici suprasensible de la div initat.  Així  doncs, els continguts històrics o geogràf ics (habituals en altres

enciclopèdies anteriors) són innecessaris, mentre que les nocions ref erents a l’àmbit de la f ilosof ia natural

tenen sentit tan sols com a projeccions de la div initat en la sev a creació.

 


